Senioren ontdekken vaak op latere leeftijd hun talent voor kunst. Sommige
hebben als jongere reeds hun eerste stappen gezet als kunstenaar maar door
hun drukke leven (werk & gezin) herontdekken ze zichzelf vaak eens ze
gepensioneerd zijn. Anderen voelen deze interesses en talenten sluimeren
maar hebben om dezelfde redenen geen tijd noch de mogelijkheid gehad om
hiermee iets te doen. Pas op latere leeftijd (minder werken, kinderen
studeren, …) vinden ze tijd voor zichzelf, tijd om deze talenten te
ontwikkelen: ze gaan naar de academie, volgen allerlei cursussen of gaan als
autodidact aan de slag.
Hun talenten zijn eindeloos: schilderen, beeldhouwen, keramiek, … ze zijn van
alle markten thuis. Het volstaat om een bezoekje te brengen aan deze
tentoonstelling om te beseffen dat 50-plussers heel wat in hun mars hebben.
Het werk straalt passie en bedrevenheid uit.
Seniorenkunstenaars krijgen nog te weinig de mogelijkheid om hun werk aan
een groot publiek voor te stellen. Ze moeten vaak opboksen tegen het talent
van het jonge geweld. Omdat FedOS vzw overtuigd is van de plastische
meerwaarde van seniorenkunst op vlak van Kunst en Cultuur onderzocht
FedOS verschillende mogelijkheden om seniorenkunstenaars 50+ ook op
regionaal en lokaal vlak de kans te geven hun werken tentoon te stellen.
Hierdoor
ontstonden
verschillende
samenwerkingsverbanden.
Woonzorgcentra, Ziekenhuizen en de kantoorgebouwen van FedOS vzw en
het Bop stellen hun gebouwen ter beschikking en vormen creatieve en
prachtige exporuimtes.
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10 juli tot 12 september 2019, dagelijks van 8-20u.

PIANISSIMO POSSIBILE
Georges Daemen

az Sint-Blasius, Kroonveldlaan 50, 9000 Dendermonde
Info@azsintblasius.be of liseleonard@fedos.be
Een samenwerking tussen:

Kunsttentoonstelling
10 juli tot 12 september
az Sint-Blasius

CATALOGUS

SARABANDE

1.
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GEORGES DAEMEN
Schilder

Georges Daemen is geboren in 1948 in Helchteren, woont en werkt in Stevoort
en was werkzaam in de administratie van de federale overheid. Hij volgde de
opleiding schilderen aan de Kunstacademie van Hasselt. Hij schildert figuratief
en bij voorkeur in olieverf én in transparante lagen. De werken zijn regelmatig te
bekijken, aangezien Georges regelmatig exposeert, individueel en in groep.

www.georgesdaemen.be

Tijdens een verblijf in Rome componeerde Haendel het oratorium Il Trionfo del
Tempo e del Desinganno waarin vier allegorische personages aan het woord
komen: Schoonheid, Genot, Tijd en Inzicht, Disinganno. Een moment van pure
gratie is de aria Lascia la spina, cogli la rosa (Let niet op de doornen maar pluk
de roos…) waarvan Haendel de melodie overnam uit een eerder geschreven
instrumentale sarabande, een statige en trage dans.
Over Haendel zei Beethoven: “Als je wil weten hoe je met eenvoudige middelen
heel veel indruk wil maken, dan moet je bij Haendel zijn. Hij is de onbetwiste
meester van alle meesters.”
…………………………………………………………………………………………………………………..
♪ Georg Friedrich HAENDEL, Lascia la spina, cogli la rosa, 1707

SALTARELLO

70 x 100 cm, acryl en olieverf op doek, 2018

2.
PIANISSIMO POSSIBILE
Ik hou van muziek die in trage golven over mij heen spoelt en zeeën van tijd
nodig heeft om thuis te komen.
Van muziek die brult en fluistert, kuiert en rent, mij verontrust en mij ook weer
opnieuw tot rust brengt.
En van muziek die meandert van grommend laag naar engelachtig hoog en
onderweg zoveel subtiele schakeringen uit haar mouw schudt dat het duizelt in
mijn hoofd.
Muziek is mijn grootste inspiratiebron.
Ik lees er graag en veel over, sprokkel biografieën van componisten en luister
melomanisch naar Klara, maar noten lezen kan ik nauwelijks. Ik ben
muziekanalfabeet. Misschien klikt het juist daarom zo goed tussen ons.
Toen ik op een blauwe maandag in de ban raakte van de melancholische Tweede
Wals van Sjostakovitsj werd hij mijn kompas om de wereld van de klassieke
muziek te exploreren. Zo leerde ik zijn vrienden Benjamin Britten en Alexander
Glazoenov kennen, Ivan Sollertinski en Mstislav Rostropovitsj. Hij gidste mij
door de overweldigende tovertuinen van Gustav Mahler en via zijn op Bach
geïnspireerde ‘24 Preludes’ kwam ik bij de grootmeester himself uit, en bij
Buxtehude, en bij Schubert, en bij Brahms en bij nog zoveel anderen.
Bij het schilderen vertrek ik soms van een bepaald muziekstuk en probeer dan
noten om te zetten in beeld. Vaker echter laat ik mij door muziek in de juiste
stemming brengen en doet mijn verbeelding de rest.
En hoewel ik mij beperk tot muziek als belangrijkste inspiratiebron, toch sluipt
de wereld af en toe naar binnen in de keuze van mijn onderwerpen en ga ik
schilderend reflecteren over kwetsbaarheid en stilte, over poëzie en
kunstgeschiedenis, over jeugd en ouderdom en over wat de lach toch zo
aanstekelijk maakt.
Schilderend heb ik mijn plek in het leven gevonden. Ik schilder graag.

Niets is heerlijker dan het vrolijke en zorgeloze spel van kinderen, niets
sprankelt, fonkelt, dartelt, schittert, schatert, straalt en spettert meer dan de
ontwapenende glimlach van een kind.
Toen ik voor het eerst het vierde deel hoorde van de Italiaanse symfonie van
Felix Mendelssohn, moest ik spontaan denken aan dansende en springende en
zeepbellen blazende kinderen.
…………………………………………………………………………………………………………………..
♪ Felix MENDELSSOHN, Saltarello uit de Italiaanse Symfonie, 1833

Georges Daemen, juli 2019

RHAPSODY IN RED
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3.
PIANISSIMO POSSIBILE
De werken.

Als je een ander licht wil laten schijnen over zaken die vanzelfsprekend
gevonden worden, moet je stem luider of anders klinken om gehoord te worden.
En dat is nog geen garantie voor begrip en waardering. Het jankende glissando
van de klarinet aan het begin van Rhapsody in blue schudde de toehoorders
wakker en veroorzaakte extatische bewondering én geschokte afwijzing
tegelijkertijd.
Maar Gershwin slaagde er wel in om met zijn mix van klassieke muziek en jazz
het publiek op een andere manier naar muziek te laten luisteren.
…………………………………………………………………………………………………………………..
♪ George GERSHWIN, Rhapsody in blue, 1924

PIANISSIMO POSSIBILE

APPASSIONATO

Voor de Russische componiste Sofia Goebaidoelina is de behandeling van de
stilte als muzikale parameter wezenlijk. De rusten tussen de noten zijn minstens
even belangrijk als die noten zelf en dragen voor een groot deel bij aan de
betekenis van haar composities. Zij beschouwt de stilte als het begin en einde
van alles waaruit haar muziek ontstaat. In Silenzio voor bajan, viool en cello
vormen de pianissimo gespeelde tonen veleer een verlengstuk van een
kosmische stilte dan dat zij haar zouden verbreken.
Die stilte wil ik graag schilderend benaderen. Zoals in de aloude droom van de
synesthesie waar klanken zichtbaar worden en kleuren hoorbaar.

Het verhaal van Beethovens doofheid is fascinerend en heeft in de loop der jaren
zelfs mythische dimensies gekregen. Maar het bewijst vooral dat je ook met veel
ruis en ellende in je hoofd muziek kunt componeren die passie en hartstocht
oproept.
Ook Bohuslav Martinu, Tsjechisch componist uit de eerste helft van de 20ste
eeuw, werd niet door het leven gespaard. Als entartete Musiker moest hij na het
uitbreken van de Tweede Wereldoorlog vluchten naar de VS en voelde zich
daarna als rusteloze en ontheemde reiziger nergens meer thuis.
Zijn Sonate voor cello en piano is een gepassioneerd en onrustig werk dat de
stempel draagt van de persoonlijke en politieke crississen uit die periode.
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…………………………………………………………………………………………………………………..
♪ Sofia GOEBAIDOELINA, Silenzio, 1991
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………………………………………………………………………………………………………….
♪ Bohuslav MARTINU, Sonate nr. 1 voor cello en piano, 1939

AUBADE
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‘s Morgens geef ik mij graag over aan de behaaglijke warmte van het bed en laat
ik met genoegen mijn nauwelijks ontwaakt bewustzijn terugzinken in de slaap.
Maar soms is de roep van de ochtend sterker dan mezelf en moet ik absoluut
naar buiten om niets te missen van dat bijzondere moment waarop het duister
traag verdwijnt in het sfumato van de dageraad.
Zo’n zeldzame ochtend verdient een muzikaal eerbetoon.
…………………………………………………………………………………………………………………..
♪ Franco CESARINI, Aubade voor saxofoon en strijkkwartet, 1994

PAVANE
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Aan het begin van de twintigste eeuw woonde de Amerikaanse schrijfster
Gertrude Stein in Parijs en via haar broer die kunstverzamelaar was kwam ze in
contact met de toonaangevende schilders van die tijd: Picasso, Matisse, Cézanne.
Door het werk van Picasso maakte ze kennis met het kubisme en de nieuwe
manier van kijken. Vooral het steeds wisselende en verwarrende perspectief in
veel van zijn schilderijen intrigeerde haar, en door middel van
woordherhalingen wilde zij het kubisme uit de schilderkunst overbrengen naar
de literatuur.
In mijn fantasie debiteert zij in het atelier van Picasso met omfloerste stem haar
bekend geworden frase Rose is a rose is a rose is a rose, terwijl ze een trage en
sensuele pavane rond de schilder danst.
…………………………………………………………………………………………………………………..
♪ Gabriel FAURE, Pavane, 1887

NOCTURNE

BERCEUSE

Claude Debussy, tovenaar van verfijning en nuance, is zonder twijfel de
onbetwistbare koning van de muzikale nachtwereld.
Syrinx is een klein impressionistisch klankschilderij, een subtiel muzikaal
weefsel waarin Debussy ongemerkt stilte, sterrenlicht, verlangen en
zinnelijkheid in elkaar laat vervloeien.
Het stuk draagt de naam van de ongelukkige nimf Syrinx die zichzelf in riet zou
veranderd hebben om zich te verbergen voor de hitsige god Pan. Uit frustratie
zou de bosgod dan het riet in stukken gesneden hebben en daarmee ook de
eerste panfluit gemaakt hebben.

“… En terwijl de aarde volgens de onwrikbare wet van de zwaartekracht om zijn
as bleef draaien, zijn uit dit simpele begin zonder einde de prachtigste en
wonderbaarlijkste vormen geëvolueerd, en ze evolueren nog steeds.” Hoe mooi
ik deze laatste zin uit Over het ontstaan van soorten (1859) van Charles Darwin
ook vind, toch moet ik toegeven dat ik wel eens door tristesse bevangen word als
ik bedenk te behoren tot een diersoort die toevallig ontstond op een onooglijk
planeetje in één van die ontelbare melkwegstelsels in een heelal dat zo’n vijftien
miljard jaar geleden uit een reusachtige Big Bang geboren werd. Maar als ik
tegelijkertijd bedenk dat het soortgenoten zijn die de muziek componeren die ik
zo graag hoor, dan verzoen ik mij weer helemaal met dit bestaan en dan kan ik
alleen maar stil worden, heel stil.

…………………………………………………………………………………………………………………..
♪ Claude DEBUSSY, Syrinx, 1913

…………………………………………………………………………………………………………………..
♪ Frédéric CHOPIN, Berceuse, 1843
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CADENZA

KOL NIDREI

Met cadenza wordt in de klassieke muziek meestal de vrije improvisatie door
een solist aangeduid, het moment waarop hij zijn kunnen kan tonen.
In de dansvoorstelling Fase gebruikt choreografe Anne Teresa De Keersmaeker
de minimale structuur van de muziek van Steve Reich om één simpele beweging
met minieme variaties te laten verglijden tot een complex spel van voortdurend
wisselende vormen en patronen.
Een mooie metafoor voor onze verbazingwekkende worstelingen met de
lichtheid van het bestaan.

Kol Nidrei (Alle Geloften), een compositie van de Duitse musicus Max Bruch, is
een breekbaar en ingetogen muziekstuk voor cello en orkest. Bruch baseerde
zich op een Hebreeuws gebed, dat wordt gereciteerd op de vooravond van Jom
Kipoer, de Grote Verzoendag in het jodendom.
Tijdens het nazisme werd hij daardoor als Jood beschouwd en verdween zijn
compositie in de Duitstalige gebieden uit de programmaboekjes.
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…………………………………………………………………………………………………………………..
♪ Steve REICH, Violin Phase, 1967
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……………………………………………………………………………………………………………………
♪ Max BRUCH, Kol Nidrei, 1880

I TROVATELLI

CON PASSIONE

Antonio Vivaldi was een groot violist en verdiende aan het begin van de 18de
eeuw zijn levensonderhoud door muzikaal leiding te geven aan het beroemde
Venetiaanse weeshuis Ospedale della Pietà waar ook vondelingenmeisjes
werden achtergelaten. Voor deze trovatelli schreef Vivaldi schitterende muziek.
‘s Avonds gaven de vondelingenmeisjes concerten die werden bijgewoond door
vooraanstaanden uit de hele wereld. De muzikanten moesten plaatsnemen
achter een smeedijzeren hek of achter een gordijn. Zij mochten tijdens de
voorstellingen namelijk niet gezien worden. Het ging gimmers om de muziek en
de jonge vrouwen zouden de notabelen wel eens kunnen afleiden.

Het zal er zeker mee te maken hebben dat ik een lichte voorkeur heb voor
romantische pathetiek, want telkens als ik de zangeres in Madame Butterfly haar
hoop op de terugkeer van haar geliefde hoor uitzingen, blokkeer ik tussen
middenrif en strottenhoofd, terwijl ik heel goed weet dat het verhaal in mineur
zal eindigen. Het contrast tussen verrukking en verbijstering kneedt Puccini tot
een ondraaglijk mooie melodie.
Er is sterke verbeeldingskracht nodig om wat tegengesteld en gescheiden lijkt te
verenigen tot iets onvergetelijks.

…………………………………………………………………………………………………………………..
♪ Antonio VIVALDI, Cello Sonatas, 1730

…………………………………………………………………………………………………………………..
♪ Giacomo PUCCINI, Un bel di vedremo uit Madame Butterfly, 1904
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CON VARIAZIONI

IM ABENDROT

Het was een adembenemende explosie van expressie toen ik tijdens een concert
in Hasselt Lorenzo Gatto, in 2009 Belgische laureaat van de Koningin
Elisabethwedstrijd voor viool, het vioolconcerto van Tsjaikovski hoorde spelen.
Zijn spel bezat een helderheid en een precisie, een intensiteit aan diepte, die
alles wat er in de wereld van de klanken nog meer mocht zijn, volmaakt
onwerkelijk liet lijken.

Richard Strauss was vierentachtig toen ik geboren werd. Later werd mij verteld
dat de wereld toen, in 1948, ontwaakte uit een verschrikkelijke droom. Twee
wereldoorlogen hadden de mensheid fundamenteel getransformeerd. Op een
tekst van Joseph von Eichendorff waarin twee oude geliefden samen hun laatste
tocht aanvatten, componeerde Richard Strauss het laatste van het laatste, zijn
terminaal meesterwerk, Im Abendrot. Een werk dat alle gecompliceerdheid van
de wereld in zich heeft opgenomen en er tegelijkertijd volledig aan is ontstegen.
Al het uiterlijk vertoon wordt losgelaten om in pure eenvoud de grootsheid te
suggereren van een mysterie waarvan niemand ooit getuigenis aflegde.

…………………………………………………………………………………………………………………..
♪ Pjotr Iljitsj TSJAIKOVSKI, Allegro Moderato uit het Vioolconcerto, 1879

…………………………………………………………………………………………………………………..
♪ Richard STRAUSS, Im Abendrot uit de Vier Laatste Liederen, 1948
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